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A TARTALOMBÓL...

2011. február 16-án tartotta 
soron következő ülését Ebes Köz-
ség Önkormányzatának képvise-
lő-testülete, amelyen döntöttek 
egyebek mellett az önkormány-
zat 2011. évi költségvetéséről, 
tájékoztatót hallgathattak meg 
a jelenlévők a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, a 
2010. évi belső ellenőrzés tapasz-
talatairól, valamint tárgyalt a 
testület az önkormányzat rende-
leteinek felülvizsgálatáról.

Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony az első napirendi 
pontban arról tájékoztatta a képvi-
selő-testület tagjait, hogy az alaku-
ló ülés óta eltelt időszakban a kitű-
zött feladatok végrehajtását hogyan 
sikerült megvalósítani. A beszámo-
lás ilyen formája nagyon fontos, 
hiszen ez hozzátartozik a pontos, 
nyílt tájékoztatáshoz – mondta Me-
zei László képviselő polgármester 
asszony tájékoztatója után.

Az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének elfogadása

A második napirendi pontban 
Ebes Község Önkormányzatának 
2011. évi költségvetését vitatták 
meg a képviselő-testület tagjai. 
Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony arról tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy az önkormányzat 
intézményei, fi gyelembe véve a 
képviselő-testület 2010. december 
01-én elfogadott költségvetési kon-
cepcióját, kidolgozták a 2011. évi 
költségvetésüket. Az előterjesztés 
szerint az önkormányzat költség-
vetésének bevételi főösszege 735 
millió 432 ezer forint, a kiadási 
főösszege pedig 821 millió 605 
ezer forint. A két főösszeg közötti 
különbség 86 millió 173 ezer fo-
rint, amely a 2010. december 31-én 
fennálló folyószámlahitel összege. 
Polgármester asszony rávilágított 
arra, hogy a felhalmozási kiadá-
sok összetételét megvizsgálva saj-
nos újabb beruházásokra nincs 
lehetőség. Az elkövetkező időszak 

legfontosabb feladata az önkor-
mányzat pénzügyi stabilitásának 
a helyreállítása és megőrzése. Ezt 
követően tájékoztató hangzott el a 
2010. év főbb bevételi és kiadási 
tételeiről. Az önkormányzat be-
vételei közül az állami támogatás, 
ezen belül is az átengedett központi 
adók és a normatív hozzájárulások 
a legjelentősebbek. Ez a tétel a 
2010. évi költségvetésben 334 mil-
lió 141 ezer forint volt, ezzel szem-
ben idén ez az összeg 266 millió 
552 ezer forint lesz. A csökkenés 
oka azzal magyarázható, hogy eb-
ben az évben az iparűzési adóerő 
képességet a tényadatok alapján 
határozták meg, így az önkormány-
zat nem jogosult személyi jöve-
delemadó kiegészítésre.  A 2010. 
évben az adóerő-képességet az 
akkori költségvetés elkészítésekor 
alábecsülték, így az ebből adódó 
több mint 70 millió forintos vissza-
fi zetést az önkormányzatnak 2010. 
októberében kellett teljesítenie. 
A másik jelentős bevételi forrás a 
helyi adókból származik, amely-
nek tervezett összege 218 millió 
forintot tesz ki. Az önkormányzat a 
2011. évi költségvetésben 50 millió 
215 ezer forint intézményi műkö-
dési bevétellel számol. A működé-
si kiadások közül legjelentősebb 
a személyi juttatásokra fordítandó 
192 millió 109 ezer forint a 2010. 
évi tervezett 192 millió 870 ezer 
forinttal szemben. A munkaadót 
terhelő járulékokra 50 millió 177 
ezer forintot terveznek a tavalyi 50 
millió 687 ezer forinttal szemben, 
dologi kiadásokra pedig 187 millió 
640 ezer forintot terveznek a 2011. 
évi költségvetésben. Polgármester 
asszony elmondta, hogy a felhal-
mozási kiadások között többnyire 
csak azok a tételek szerepelnek, 
amelyekre az előző évben kötele-
zettségvállalás történt. Ezek közül 
legjelentősebb az iskola bővítésre 
és felújításra szánt önerő. A 2011. 
évet terheli a Bocskai utcai par-
koló építés, a Gázláng utcai járda 
építés és a 2010-ben megrendelt 
útkátyúzás költségének jelentős ré-
sze. Hozzátette továbbá, hogy egy 

igen nehéz, feszített gazdálkodási 
év előtt áll az önkormányzat, ezért 
nagyon fontos az átgondolt, éssze-
rű gazdálkodás. Ezután Nemesné 
Liva Éva könyvvizsgáló tájékozta-
tója hangzott el Ebes Község Ön-
kormányzat 2011. évi költségvetési 
tervezetének felülvizsgálatáról. 
Az elvégzett vizsgálat azt mutatja, 
hogy a 2011. évi költségvetési ren-
delettervezet nem tartalmaz jogsza-
bállyal ellentétes rendelkezéseket, 
minden lényeges összefüggést a 
valóságnak és az előírt követelmé-
nyeknek megfelelően, törvényesen 
mutat be, így az rendeletalkotásra 
alkalmas. A pénzügyi bizottság 
a tervezetet többször tárgyalta 
egyeztetve az önkormányzat intéz-
ményeinek képviselőivel. Az adott 
évi költségvetési rendelettervezet 
megalkotásakor fi gyelembe kell 
venni és módosítani szükséges azo-
kat az önkormányzati rendeleteket, 
amelyek összefüggésben vannak az 
aktuális költségvetéssel. Dr. Hajdu 
Miklós jegyző előterjesztésében 
azt javasolta, hogy a közterület 
használati díjak és a bérleti díjak 
egységesen 5 százalékkal emelked-
jenek a 2011. évben. A rendeletek 
módosítását, a könyvvizsgáló be-
számolóját, illetve az önkormány-
zat 2011. évi költségvetési rendele-
tét a képviselő-testület egyhangú-
lag megszavazta.

A 2010. évi belső ellenőrzés 
tapasztalatai

A harmadik napirendi pontban 
a 2010. évi összefoglaló belső el-
lenőrzési jelentést ismerhették és 
vitathatták meg a képviselő-testü-
let tagjai. A helyi önkormányzat 
belső ellenőrzését a folyamatba 
épített, előzetes és utólagos veze-
tői ellenőrzés és a belső ellenőrzés 
útján biztosítja. A jegyző köteles 
gondoskodni a belső ellenőrzés 
működtetéséről. Reszler György 
külső szakértő beszámolójában 
elmondta, minden kitűzött lénye-
ges kérdés belső értékelésére sor 
került. A képviselő-testület a belső 
ellenőrzés tapasztalatairól szóló 

Beszámoló a képviselő-testület 
februári üléséről

(Folytatás a 2. oldalon.)
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előterjesztést egyhangúlag elfo-
gadta.

Az önkormányzat egyes 
rendeleteinek felülvizsgálata
Dr. Hajdu Miklós jegyző előter-

jesztést nyújtott be Ebes Községi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a lakásépítés és vásárlás 
helyi szabályairól szóló rendelet 
módosításáról. Az eddigi szabá-
lyozás a kérelem benyújtásának 
határidejét indokolatlanul széles 
körben határozta meg. Ezentúl a 
támogatásra vonatkozó kérelmet 
lakóépület építése esetén az építési 
engedély jogerőre emelkedésétől a 
jogerős használatba vételi engedély 
megszerzéséig terjedő időtartamon 
belül, de legfeljebb az építési en-
gedély jogerőre emelkedésétől 
számított négy éven belül lehet 
benyújtani. Nem részesülhet tá-
mogatásban ezentúl az az igénylő, 
aki 120 négyzetmétert meghaladó 
alapterületű lakáshoz kéri a támo-
gatást, illetve ahol az együttköltöző 
család tagjainak az egy főre jutó 
havi nettó jövedelme a mindenkori 
legkisebb minimálbér kétszeresét 
meghaladja. Az életkori szabályok 
tekintetében is változtatásokra ke-
rült sor, fi atal házasnak tekinthetők 
a házastársak, bejegyzett élettársak 
vagy élettársak, akik közül az egyi-
kük a 35. (eddig: 40.), a másikuk a 
40. (eddig: 50.) életévüket a kére-
lem benyújtásakor még nem töltöt-
ték be. Egyedülállók abban az eset-
ben igényelhetnek támogatást, ha a 
kérelem benyújtásáig nem töltötték 
be a 35. életévüket (eddig: 40).

A rendeletek felülvizsgálata kö-
zött elsődlegesen a megváltozott 
jogszabályi környezet miatt a szo-
ciális ellátások és a szociális igaz-
gatás szabályairól szóló rendeletet 
is módosítani szükséges – tájékoz-
tatott Dr. Hajdu Miklós jegyző. 
A rendelkezésre állási támogatás 
megszűnt, helyette bérpótló jutta-
tásban részesülnek a rászorulók. 
Az átmeneti segélyre vonatkozó 
szabályozás is módosult. Ezentúl 
átmeneti segély abban az esetben 
állapítható meg, ha a kérelmező, il-
letve a vele egy családban élők egy 
főre eső jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 130 szá-
zalékát, egyedülállók, vagy gyer-
meküket egyedül nevelők esetében 
pedig a 160 százalékát. Méltányos-
sági közgyógyellátásra ezentúl az 
jogosult, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 százalé-
kát, egyedül élők esetén a 230 szá-
zalékát nem haladja meg, feltéve, 

hogy a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségeinek mértéke eléri 
vagy meghaladja az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegé-
nek 20 százalékát. Bíró Sándorné 
az egészségügyi és szociális bi-
zottság elnöke a szociális rendelet 
módosításának kiegészítését kérte 
a képviselő-testülettől. E szerint az 
aktív korú, bérpótló juttatásra jogo-
sult személy részére a támogatás 
megállapításának és folyósításának 
a feltétele legyen az, hogy kérel-

mező lakókörnyezete rendezett és 
higiénikus legyen. Ez vonatkozik 
mind a belső, mind a külső környe-
zetre, amelynek betartását a jegyző 
ellenőrizheti. 

Törvényi előírás alapján meg-
alkotásra került a házasságkötés 
hivatali helyiségen kívüli, valamint 
hivatali munkaidőn kívüli engedé-
lyezési eljárásairól és szolgáltatási 
díjairól szóló rendelet. A települési 
önkormányzatnak biztosítania kell 
a házasságkötésre alkalmas hivatali 
helyiséget és az esemény méltóság-
teljes megünnepléséhez szükséges 
feltételeket. Az önkormányzatnak 
a rendeletében meg kell határoz-
nia azoknak a szolgáltatásoknak 
a körét, amelyeket csak díjfi zetés 
ellenében tud teljesíteni. Az or-
szágos jogszabály módosítását és 
a helyi rendelet megalkotását az a 
mindinkább növekvő társadalmi 
igény alapozta meg, miszerint a 
házasulók a házasságkötést nem 
csak az önkormányzat hivatalos 
helyiségében kívánják lebonyolíta-
ni. Az anyakönyvvezető hivatalos 
helyiségen kívüli anyakönyvi ese-
ményeken való közreműködésének 
díja az elkövetkezőkben 10.000 
forint+ÁFA. Ha hivatali helyiség-
ben bonyolítja le a házasságkötést, 
de a munkaidején túl, akkor 8000 
forint+ÁFA díjat kell fi zetni a há-
zasulandó feleknek.

Változik a szabálysértések szank -
ciórendszere is. A korábbi maxi-

mum 30.000 forintos pénzbírság 
helyett szabálysértés esetén ezentúl 
50.000 forintos joghátrány szabha-
tó ki.

A rendeleteket a képviselő-testü-
let előterjesztés szerint elfogadta.

A Hajdúszoboszlói Kistérség 
energiastratégiája 2010–2020

A következő napirendi pontban 
a Hajdúszoboszlói Kistérség ener-
giastratégiájának ismertetésére 
került sor. A Hajdúszoboszlói Kis-

térségi Többcélú Társulás (Haj-
dúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, 
Nagyhegyes) azért jött létre, hogy 
a társulásban résztvevő települé-
sek fejlesztéseit összehangolják, 
érdekeiket képviseljék és bizonyos 
programok esetében közösen lépje-
nek fel a koncepció kialakításában, 
megvalósításában. Ilyen közös 
program a kistérség energiastra-
tégiájának kidolgozása, amellyel 
megvalósíthatóvá válik az energe-
tika rendszerszemléletű fejlesztése. 
Ennek három feltétele van, a tech-
nológiai fejlesztések, a lakosság 
környezet-és energiatudatos hoz-
záállása, illetve a kistérségi társu-
lás önkormányzatainak szervezeti 
kultúrája. A cél, hogy 2020-ig az 
intézményi energiafelhasználást 
csökkenteni kell évi 1 százalékkal, 
valamint a teljes energiafelhasz-
náláson belül a megújuló ener-
giaforrások arányát 20 százalékra 
kell növelni. A képviselő-testület a 
kistérségi energetikai koncepcióról 
szóló előterjesztést egyhangúlag 
megszavazta.

Kistérségi foglalkoztatási 
stratégia

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony a kistérségi fog-
lalkoztatási stratégia ismertetése 
előtt arról tájékoztatta a képvise-
lő-testületi ülésen résztvevőket, 
hogy a környező települések ada-
tait tekintve, Ebesen a legkisebb 

a munkanélküliség. A tanulmány 
szerint a kistérségben jelentős 
munkanélküliség fi gyelhető meg. A 
2010. évi adatokat fi gyelembe véve 
Hajdúszováton a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta, ott minden 
negyedik munkaképes korú lakos 
álláskereső. A kistérség gazdasági 
berendezkedése miatt jellemző az 
időszakos foglalkoztatás, azaz a 
szezonális munkanélküliség jelen-
sége. A hatékonyabb foglalkozta-
tottság érdekében az alábbi straté-
giai célok fogalmazhatók meg: a 
gazdasági versenyképesség növe-
lése, a foglalkoztatási lehetőségek 
bővítése, munkaerő piaci kínálat 
fejlesztése, illetve térségi összefo-
gás és együttműködés. A képvise-
lő-testület a kistérségi foglalkozta-
tási stratégiáról szóló előterjesztést 
egyhangúlag elfogadta.

Logopédiai ellátás 2011. április 
01-től

Dr. Kertész Ferenc a Hajdúszo-
boszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársa arról tájékoztatta a 
képviselő-testületi ülésen résztve-
vőket, hogy 2011. április 01-től a 
logopédiai ellátás Ebesen is hoz-
záférhetővé válik az arra rászoruló 
gyermekeknek. Ezen időponttól 
egy főállású szakember látja el 
a feladatot. Ezzel párhuzamosan 
megszűnik a Debreceni Pedagógiai 
Szakszolgálattal az együttműködés 
a logopédiai ellátásra vonatkozóan. 
Felhívjuk az érintettek fi gyelmét, 
hogy a változásról további infor-
máció kérhető Czeglédiné Herczeg 
Ildikó óvodavezetőtől. A képvise-
lő-testület a logopédiai ellátásra 
vonatkozó előterjesztést egyhangú-
lag elfogadta.

Egyéb testületi döntések
 Az Ebesi Arany János Magyar-

Angol Kéttannyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületbővítéssel egybe-
kötött rekonstrukciója során olyan, 
előre nem látható pótmunkák el-
végzése vált szükségessé, ame-
lyek kivitelezésére Ebes Község 
Önkormányzat képviselő-testülete 
5 millió forint saját erőt biztosít a 
2011. évi költségvetés terhére. A 
munkák elvégzése indokolt, ezért 
a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta az iskola bővítésével járó 
pótmunkák fi nanszírozását.

Zárt ülés
A képviselő testület zárt ülésen 

döntött a kitüntető címek adomá-
nyozásáról, illetve elbírálta a szoci-
ális kérelmeket.

KBCS

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Az Ebesi Községgondnokság 
Kft. értesíti a lakosságot, hogy 
az AKSD Kft.-vel együttmű-
ködve 2011. április 4-5. (hétfő-
kedd) 700 – 1400 között lomta-
lanítást, ugyanezen napokon 
800-1800 között veszélyes hulla-
dék- és elektronikai hulladék-
gyűjtést tartunk. 

A lomtalanítás menete:
A korábbi lomtalanítások 

mintájára, az ingatlanok elé 
kell kihelyezni a lomot, melyet 
hétfői napon a Fő u. páratlan 
– Rákóczi u. páros oldaláról, 
valamint az ettől Debrecen 
felé eső oldalról és a Horváth 
tanyából gyűjtenek be és szállí-
tanak el, míg keddi napon a Fő 
u. páros – Rákóczi u. páratlan 
oldaláról valamint az ettől Haj-
dúszoboszló felé eső oldalról, 
az Újsorról, Sárgasorról gyűj-
tenek be.

Lomtalanítás során kihelyez-
hető hulladékok: Az ingatla-
nokban keletkező olyan szilárd 
hulladék, melyek nem helyez-
hetőek el a kukákban, illetve 
a rendszeres hulladékszállítás 
alkalmával nem szállíthatók el 
(pl. bútor, nagyobb kartondo-
bozok, rongy bezsákolva…stb.)

Lomtalanítás során nem he-
lyezhető ki: kommunális hulla-
dék, építési törmelék, gépjár-
műgumi, akkumulátorok, ve-
szélyes hulladéknak minősülő 

anyagok, vegyszerek és minden 
olyan hulladék, amely a be-
gyűjtés során veszélyezteti a 
begyűjtést végző dolgozók testi 
épségét, egészségét!

Veszélyes hulladék és 
elektronikai hulladék 

gyűjtése:
Április 4-5-én, 8-18 óra kö-

zött a veszélyes hulladékot az 
Ebesi Községgondnokság Kft. 
(Rákóczi u. 12.) udvarán kihe-
lyezésre kerülő 8 db speciális 
gyűjtőedénybe helyezheti el a 
lakosság frakcionáltan. 

Külön gyűjtendő frakci-
ók: szárazelem, akkumulátor, 
növényvédőszer maradék, fes-
tékek-oldószerek, olajos-zsíros 
hulladékok, gyógyszerek.

Az elektronikai hulladék szá-
mára szintén a Községgond-
nokság Kft. udvarán kihelye-
zésre kerülő 30 m3-es görgős 
konténerbe történik a gyűjtés. 
Fontos, hogy az AKSD elekt-
ronikai hulladékként csak a 
„bontatlan” berendezést tudja 
átvenni, a megbontott eszközök 
lomhulladéknak minősülnek.

A veszélyes és elektronikai 
hulladék gyűjtését az AKSD 
Kft. munkatársa napi 8 órában 
felügyelni fogja.

Guevara Eszter
ügyvezető

Ebesi Községgondnokság Kft.

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
Ebes Község Önkormányzata felhívja az intézmények, 

civilszervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, 
vállalkozók és a lakosság fi gyelmét, hogy a

2011. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít 

a koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében 
koszorúzási szándékaikat 

a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be személyesen 
vagy telefonon az 52/565-048-as számon

2011. március 10-én 10 óráig.

Ebes Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete

Tájékoztatom Önöket, hogy 
az ebesi Alapszolgáltatási 
Központ Családsegítő Szol-
gáltatás által biztosított havi 
ruhaadomány osztás 2011. 
február és március hónapban 
szünetel. A szüneteltetés oka, 
hogy több lakos azzal a pa-
nasszal fordult intézményünk-
höz, hogy a ruha osztásokon 
többen, minden alkalommal 
nagy mennyiségű ruhát visz-

nek el válogatás nélkül. Az 
adományok igazságos szét-
osztása érdekében szabályoz-
ni fogjuk az elvihető ruha 
mennyiséget. A szabályozás-
ról és a ruha osztás legköze-
lebbi időpontjáról tájékoztatót 
fogunk közre adni. 

Megértésüket megköszönve: 
Erdei Andrásné
intézményvezető 

Heidumné Szarka Veronika 
mellett Agárdiné Zseni Hilda 
2011. január 17-e óta látja el Ebes 
községben a védőnői feladatokat. 
Előtte Debrecenben dolgozott a 
Védőnői Szakszolgálatnál.

A pályaválasztás kézenfekvő 
volt számára, hiszen édesanyja 
és édesapja is ápolóként dolgoz-
nak, nagypapája pedig évekig 
egy szociális otthon vezetőjeként 
tevékenykedett. Mindig szeret-
te a gyerekeket, ezért 2005-ben 
a Szegedi Tudományegyetem 
Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karának védőnői szakán 
tanult tovább. Kezdetben más-
képp képzelte ezt a munkát, mint 
amilyen a valóságban. „A főis-
kolán hamar rádöbbentem, hogy 
a védőnő nemcsak gyerekekkel 
és kismamákkal foglalkozik. Te-
vékenységünk sokrétű, hiszen 
nem csupán a terhesgondozás és 
a csecsemőgondozás a felada-
tunk” – meséli. A Hilda körze-
tében élő fi atal nők általában a 
terhesgondozás idején keresik 
fel őt először. Nemcsak a szü-
lésre való felkészülésben segít, 

de tájékoztatja a kismamákat a 
szociális juttatásokról, jogaikról, 
a védelmükben hozott szabályok-
ról. Mint mondja, egyrészt köny-
nyű dolga van, hiszen ő maga is 
24 éves, így a fi atal anyukák bi-
zalommal fordulnak hozzá, más-
részt viszont nehéz dolga van, 
mivel egy falu zárt közösségében 
mindig nehezebb elfogadtatnia 
magát az embernek. Mosolyog-
va meséli, a szíve húzta erre a 
vidékre Kiskunhalasról. A férje 
ugyanis hajdúszoboszlói, így 
nem volt kérdés, hogy a főiskola 
elvégzése után itt keres munkát 
magának. Ebesen 2010. júliusá-
tól élnek. Hilda feladata azon-
ban nem korlátozódik csupán 
a csecsemőkorú gyermekekre, 
hiszen védőnőként egészen a kis-
kamaszkor végéig fi gyelemmel 
kíséri kis „páciensei” sorsát. Fel-
adatai közzé tartozik a különbö-
ző szűrővizsgálatok, védőoltások 
és egészségnevelő előadásokat 
szervezése. Mint mondja, a védő-
nők munkája nem csak kellemes 
feladatokból áll, hiszen szoros 
kapcsolatot kell fenntartaniuk a 
Gyermekjóléti Szolgálattal, és 
ha valamelyik családban gyer-
mekbántalmazásról, gyermekek 
veszélyeztetéséről értesülnek, 
azonnal tenniük kell ellene. 
„Úgy mondom viccesen, ha a 
körzetemben egy gyermek jön a 
világra, hogy ő nekem születik, 
aki pedig nekem születik, azért 
felelősséggel tartozom, hiszen a 
gyermekek jólétének, biztonsá-
gának megóvását a legfontosabb 
feladatomnak tekintem!” – osztja 
meg ars poetica-ját Hilda. 

KBCS

Nekem születik 
– beszélgetés Agárdiné Zseni Hilda védőnővel

Tisztelt Lakosság!

Lomtalanítás, veszélyes hulladék, 

elektronikai hulladékgyűjtés
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Ebes település közigazgatási te-
rületén 2010.12.01. és 2011.02.17. 
közötti időszakban 9 bűncselek-
mény történt, melyek közül 3 be-
töréses lopás, 4 lopás, 1 készpénz 
helyettesítő fi zetési eszközzel 
való visszaélés és 1 kábítószerrel 
visszaélés volt. Az adatokból is 
látszik, hogy a bűncselekmények 
többségét vagyon elleni bűncselek-
mények, azon belül is a lopások te-
szik ki. A bűncselekmények közül 
szeretnék kiemelni és részletezni 
néhányat:

– 2010. 12. 01-én 21.25 óra és 
2010.12.02.-én 05.30 óra közötti 
időben ismeretlen tettes az Ebes, 
Kossuth utca- Rózsa utca sarkán 
található élelmiszer boltba rács-
lefeszítés módszerével behatolt, 
majd onnan üdítőket, édességet, 
cigarettát, pénzt tulajdonított el. 

– 2010. 12. 04-én 01:00 óra 
körüli időben ismeretlen tettes 
az Ebes, Szoboszlói úton egy le-
zárt állapotban leállított Citroen 
Berlingo típusú személygépkocsi 
szélvédő üvegeit betörte, de a jár-
műből nem tulajdonított el semmit.

– 2010. 12. 21-re virradóan is-
meretlen tettes az Ebes, Kossuth 
utcán lévő egyik lakóházba ajtó-
befeszítés és ablakbetörés módsze-
rével behatolt és onnan 1 db számí-
tógépet tulajdonított el. 

– 2010. 12. 11-én 08:30 és 11:30 
óra közötti időben Ebes, Forrás 
u. 2 sz. alatti C+C Forrás nagy-
kereskedésben ismeretlen tettes 
egy hölgy táskáját a benne lévő 
pénztárcával és készpénzzel együtt 
eltulajdonította. 

– 2010. 12. 02. és 2011. 01. 10. 
közötti időben Ebes, Széchenyi 
tér 1. szám alatt, a Polgármesteri 
Hivatal épületében lévő közterület-
felügyelői irodából eltulajdonítot-
tak egy egyszemes éjjellátó készü-
léket, mely a mellékelt fényképen 
látható.

Végezetül szeretnénk segítséget 
nyújtani Önöknek abban, hogy ho-
gyan védekezhetnek hatékonyan 
a vagyon elleni bűncselekmények 
ellen, ezért kérem fogadják meg az 
alábbi tanácsokat:

– A besurranásos lopások meg-
előzése érdekében a kapukat, 
ajtókat minden esetben tartsa 
kulcsra zárva, az ablakokat 
csukja be! A lakásbetörések meg-
előzése érdekében cseréltesse ki 
régi zárait biztonsági zárakra, s 
aki nagyobb értéket tárol a lakásá-
ban, szereltessen fel riasztót, me-
lyet napjainkban már elérhető áron 
kínálnak!

– Különféle ürüggyel ne en-
gedjen be idegeneket sem az ud-
varára, sem pedig lakásába, ne is 
álljon velük szóba! Ha arra hivat-
koznak, hogy a különböző óraállá-
sokat szeretnék leolvasni, minden 
esetben kérjen tőlük valamilyen 
igazolványt, az esetlegesen viselt 
egyenruhájuk ne tévessze meg! Ne 
higgye el azt sem, ha pénzt szeret-
nének váltatni, vagy csak a mel-
lékhelyiséget szeretnék használni! 
Annak se dőljön be, ha egy nye-
reményjáték nyerteseként keresik 
fel, mert a céljuk az, hogy az Ön 
pénzét megszerezzék!

– Amennyiben mozgó árusok-

kal találkozik, semmiképpen ne 
engedje be őket az udvarára, fő-
leg nem a lakásba. Az általuk kí-
nált árut, ha lehet az utcán, vagy 
a szomszédok által is jól látható 
helyen nézze meg! Amennyiben 
gyanús dolgot észlel, azonnal hív-
ja a fent említett számok valame-
lyikét!

– Legyen óvatos a közterületen 
is! Pénztárcáját, mobiltelefonját és 
egyéb értékeit ne tartsa mások 
számára látható és elérhető he-
lyen! A táskáját, annak zsebeit 
minden esetben zipzárazza vagy 
gombolja össze, a pénztárcát ne 
a vásárolt dolgok tetején tárolja, 
tömegközlekedési eszközökön és 
forgalmas helyeken különösen fi -
gyeljen, táskáját tartsa az ölében!

– Parkoláskor gépkocsiját zárja 

le, az utastérben látható helyen ne 
hagyjon értékeket! Amennyiben 
kerékpárral közlekedik, azt min-
den esetben zárja le, lehetőleg 
mozdíthatatlan tárgyhoz (pl. kerék-
pártároló) és jól látható helyre, még 
akkor is, ha csak rövid időre hagyja 
őrizetlenül!

– Fogjon össze szomszédaival! 
Kölcsönösen fi gyeljenek egymás-
ra, s amennyiben gyanús dolgot, 
személyeket észlelnek, jegyezze-
nek fel mindent és azonnal hívják 
a fenti számok valamelyikét!

– Rendkívül fontos, hogy idő-
sebb rokonaihoz, ismerőseihez, 
szomszédaihoz is eljussanak az 
előbbi tanácsok, hiszen a megté-
vesztésen alapuló bűncselekmé-
nyek elsősorban őket érintik!

– Kérjük, fi gyeljenek oda egy-
másra, embertársaikra, nyújtsanak 
segítséget az időseknek, fi gyel-
meztessék egymást, ha bűncselek-
ményt elősegítő, azt lehetővé tevő 
körülményt észlelnek!

K É K  H Í R E K
Rendőrségi hírmondó

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az hívja a tele-
pülés körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság 
ügyeletét az alábbi telefonszámokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete: 06-52/558-510 
vagy 107 illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számokon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/6216976
A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor r. alezredes
Megbízott Kapitányságvezető

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Fecskeházban egy garzonlakás meg-
üresedett. Az önkormányzat vonatkozó 
rendelete alapján a megüresedett lakás 
pályázat alapján adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. 35 év alatti életkor, 
2.  a pályázóknak nincs önálló ingatlan-

tulajdonuk,
3.  házastársi vagy élettársi kapcsolat-

ban élnek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, 

vagy valamely felsőfokú oktatási in-
tézmény nappali tagozatos hallgatói.

5.  További feltétel előtakarékossági 

szerződés kötése, kivéve, ha a le-
endő bérlő felsőfokú oktatási intéz-
mény nappali tagozatos hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő 
esetében maximum 5 év lehet, 5 év után 
a garzonházat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pályázatot 
együttesen nyújthatnak be, és nyertes 
pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogvi-
szonyban kerül részükre bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerződés meg-
kötésekor a megállapított havi lakbér 
ötszörösének megfelelő óvadék fi zetését 
köti ki a lakás rendeltetésszerű használat-
ra alkalmas állapotban történő visszaadá-
sának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről 
– az Egészségügyi- és Szociális Bizott-
ság javaslatának fi gyelembevételével – a 
Képviselő-testület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Kép-
viselő-testület fi gyelembe veszi a hely-
ben lakást, a családtagok létszámát, a 
kiskorú gyermekek számát és a pályázó, 
illetve a vele egy háztartásban élő együtt 
költöző családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2011. 
március 11. (péntek).

A pályázatot postai úton, vagy szemé-
lyesen kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalhoz (Ebes, Széchenyi tér 1. szám). 

Pályázati felhívás fecskeházi lakásra
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Az ebesi iskolában folyó munkát 
bemutató cikksorozat második ré-
szének középpontjában az általános 
iskola pedagógiai tevékenysége áll.

A 2010/2011. tanévet 16 tanu-
lócsoportban 317 tanuló kezdte 
meg. Évfolyamonként két párhu-
zamos osztály működik vegyes 
összetétellel: egy osztályban tanul-
nak a két tanítási nyelvű program és 
a hagyományos tanterv szerint ha-
ladó diákok. Az órarend megfelelő 
kialakításával tudjuk biztosítani, 
hogy mindenki az általa választott 
oktatási formában tanulhasson. Az 
osztályok viszonylag alacsony ta-
nulói létszámmal működnek, így 
kellő fi gyelem és idő jut egy-egy 
tanulóra. Az iskola jól képzett pe-
dagógusai szakszerűen és nagy 
odaadással foglalkoznak a tanulók-
kal, segítik mindennapi fejlődésü-
ket, felkészítik őket a versenyekre, 
foglalkoznak a lemaradókkal. A 
sajátos nevelési igényű tanulókkal 
gyógypedagógus, a tanulási nehéz-
séggel küzdőkkel fejlesztőpedagó-
gus foglalkozik

A 2006/2007. tanévtől felmenő 
rendszerben indult a magyar-an-
gol két tanítási nyelvű képzés. 
Ebben az oktatási formában a gye-
rekek a heti 5 angolóra mellett bi-
zonyos tantárgyakat is angol nyel-

ven tanulnak: 
1-2. osztályban rajz, technika, 

testnevelés; 
3-4. osztályban rajz, technika, 

testnevelés, informatika; 
5-6. osztályban célnyelvi civili-

záció, informatika, testnevelés; 
7-8. osztályban célnyelvi civi-

lizáció, informatika, testnevelés, 
földrajz;

A gyerekek angolórán és az an-
golul oktatott tantárgyak óráin cso-
portbontásban tanulnak. A jelenleg 
folyó iskolabővítéssel elegendő 
hely áll majd rendelkezésre a bon-
tott órák megtartására is. A két ta-
nítási nyelven folyó oktatómunkát 
angol anyanyelvi lektor segíti.

A hagyományos tanterv szerint 
haladó tanulóknak több idejük jut 
a biztos alapkészségek kialakításá-
ra, a gyakorlásra. Az első két tanév-
ben ezen van a hangsúly. A lassab-
ban fejlődő tanulókkal 1-2. osztály-
ban képességfejlesztő órákon külön 
is foglalkoznak a pedagógusok. A 
hagyományos tanterv szerint hala-
dó tanulók 3. osztály első félévében 
kezdik az informatika, második fél-
évben az idegen nyelv tanulását.

A tanulást, a szabadidő hasznos 
eltöltését napközis illetve tanu-
lószobai foglalkozások segítik. A 
napközis csoportok egy-egy évfo-

lyam tanulóiból tevődnek össze, 
a tanulószobai csoport a felső ta-
gozatos tanulókból szerveződik. A 
másnapra való felkészülés mellett 
lehetőségük van részt venniük sza-
badidős programokon – mozi- és 
színházlátogatásokon.

A szülők kétszeri (tízórai-ebéd) 
illetve háromszori (tízórai-ebéd-
uzsonna) étkezést igényelhetnek 
gyermeküknek. 

Iskolánk 2009-ben megpályázta 
és első ízben elnyerte az Ökoiskola 
címet. Ezzel is szeretnénk tanu-
lóinkban a környezettudatos élet-
szemléletet kialakítani. 

Bizton állíthatom, hogy aki isko-
lánkban komolyan veszi a tanulást 
ugyanolyan esélyekkel vág neki a 
továbbtanulásnak, mint a legjobb 
városi iskolák tanulói. Ehhez né-
hány adat:

A 2009/2010. tanévben az 57 
nyolcadikos 31%-a gimnáziumban 
(Pl.: TÁG – 4 fő, Kossuth – 1 fő, 
Fazekas – 2 fő, Csokonai – 1 fő) 
56%-a szakközépiskolában és 13%-
a szakiskolában tanult tovább.

A 2010/2011. tanévben már túl 
vagyunk a középiskolai írásbeli 

felvételi. A Tóth Árpád Gimná-
ziumban 257 tanuló írta, köztük 
több ebesi diák is. A maximális 
100 pontból 30-an értek el 90 pont 
feletti eredményt, köztük iskolánk 
három tanulója: Vágner Marianna 
(96), Egri Judit és Szabó Rebeka 
(92-92).

Fő célunk, hogy az ebesi iskola 
vonzó legyen minden ebesi gyer-
mek számára. Ebből az iskolából 
a tanulók biztos alapkészségek, 
magas szintű nyelvtudás, környe-
zettudatos életszemlélet birtokában 
tanulnak tovább a kiválasztott kö-
zépiskolában.

Az iskolában folyó nevelő-ok-
tató munkának korszerű és méltó 
színhelye lesz a megújult iskola-
épület. Az iskolarekonstrukcióval 
lebontásra került a régi „kistech-
nika” épülete, illetve megszűnik a 
tanítás a Rákóczi úti épületben, így 
végre egy telephelyen folyhat az 
oktatás, megkönnyítve a pedagó-
gusok munkáját és egy közösséggé 
formálva a tanulókat.

Érckövi Katalin
igazgató

Fafaragó – szobrász – műbútorasztalos a fog-
lalkozásom. Szeretem a munkám, de az anyagi 
biztonság érdekében jó, ha az ember több lábon 
áll. Ahhoz, hogy jobb megélhetést biztosítsunk 
magunknak, a családunknak, nyitni kell az új le-
hetőségek felé, képeznünk kell magunkat. 

Túl a harmincon, is belevetettem magam a ta-
nulásba. A Báthori István Középiskola és Szak-
iskola Ebesi Tagintézményébe esti tagozatra irat-
koztam be. Nem tagadom, nehezemre esett oly-
kor munka mellett újra iskolapadban ülni, heti 
két alkalommal, pláne, ha még tanulni is kell. 

A feleségem épp a harmadik diplomáját sze-
rezte munka mellett, így ösztönöztük egymást. 
Az utolsó félévben felváltva tanultunk és gon-
doskodtunk az egyéves gyermekünkről a vizs-
gaidőszakban. 

Részben a képzett tanári karnak, részben az 
érdeklődésemnek köszönhetően, rengeteg új 

ismerettel gazdagodtam. Felnőtt fejjel teljesen 
másként éltem meg az oktatást, céltudatosab-
ban, élvezettel hallgattam némely előadást, 
aktívabban vettem részt az órákon, mint tizen-
éves koromban. Az osztályközösség összeté-
telét tekintve vegyes társaság voltunk, külön-
böző korosztály, foglalkozás, életszemlélet. A 
tanulók többsége komolyan vette a tanulást, 
igyekezettel teljesítette a feladatát. A tanáraink 
hozzáállása, biztatása átlendített a nehézsége-
ken. Olykor igencsak türelmesek, megértőek 
voltak, rugalmasan oldották meg a váratlan 
szituációkat. 

Nem bántam meg, hogy itt, ilyen oktatási ke-
retek között érettségiztem.

Jól éreztem magam a csapatban. Azóta is tar-
tom néhány személlyel a kapcsolatot, diáktárs-
sal és pedagógussal egyaránt. Örömmel gondo-
lok vissza az együtt töltött évekre.

Helyesnek tartom, hogy létezik ilyen jellegű 
felnőttképzési forma, így munka mellett is meg-
szerezhető az érettségi. 

Sokan alacsonyabb rendűnek minősítik az 
esti képzést a nappalinál. Mindkettőnek meg-
vannak az előnyei és hátrányai. Mindkét eset-
ben kitartással jó eredményeket lehet elérni. A 
megszerzett tudás a lényeg. 

Sikeres érettségi vizsgával és felsőfokú 
nyelvvizsgával, mellyel korábban rendelkez-
tem, jelenleg államilag fi nanszírozott képzésben 
részesülök. A Debreceni Egyetem Műszaki Ka-
rán gépészmérnök hallgató vagyok.

Eredményes tanévet kívánok minden felnőtt-
képzésben résztvevőnek!

Zsigmond János
Báthori István Középiskola és Szakiskola 

ebesi tagintézményének esti tagozatos 
egykori diákja 

1 százaléknyi hírek
Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesülete tisztelettel várja a 
18563791-1-09 adószámra a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Fel-
ajánlásukat köszönettel vesszük: Szabó Sándor, az egyesület elnöke.

Bemutatkozik az általános iskola 2. rész

A Báthori István Középiskola az élethosszig tanulás szolgálatában
Néhány gondolat az ebesi tagintézmény esti képzéséről 

Könyvtári akció!
2011. március 01-19. között internet használati díjaink könyvtári 

nyitvatartási időben a következők szerint változnak:
15 perc 40 Ft 30 perc 70 Ft
45 perc 110 Ft 60 perc 150 Ft

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy könyvtárunk a további 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésükre:

Faxolás: 300 Ft oldalanként, Szkennelés : 25 Ft oldalanként.

Várunk minden kedves érdeklődőt!
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2010. december 2-án Széche-
nyi István halálának 150. évfor-
dulója alkalmából „Széchenyi 
István és kora„ címmel művelő-
déstörténeti vetélkedőt rendezett 
az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofi t Kft, melyen az álta-
lános iskola 7-8. évfolyamnak 
csapatai vettek részt. Az első hat 
helyen végzett csapat jutalma 
egy kirándulás volt Budapestre, 
a Nemzeti Múzeumba és a Parla-
mentbe.

A kirándulásra 2011. február 
11-én került sor, 30 diákkal és 4 
kísérővel keltünk útra.

Késő délelőtt érkeztünk a 
Nemzeti Múzeumba, ahol mú-
zeumpedagógus segítségével 
korabeli hídbárcát készítettünk, 
amivel egykor a Lánchídon kel-
hettek át az emberek. A Lánchi-
das bárcánkkal tovább mentünk 

a „legnagyobb magyar” életét 
bemutató kiállításba. Számos kü-
lönleges adatot tudhattunk meg 
Széchenyi Istvánról, köztük- ami 
engem nagyon megdöbbentett-, 
hogy egy női név volt az alkar-

jába tetoválva. Reform-kori ru-
hákat próbálhattunk fel, korabeli 
zenét hallgathattunk, részvényt 
vagy meghívót küldtünk haza 
az interneten keresztül. A Nem-
zeti Múzeum után a Parlament 

elé buszoztunk. Innen egy rö-
vid sétát tettünk a Tudományos 
Akadémiáig, a rakparton visz-
szagyalogoltunk az Országházig, 
ahol beléptünk a törvényhozás 
otthonába. Idegenvezető vezetett 
körbe minket a legszebb ország-
házon. Láthattunk egy több száz 
gyufából készült makettet a Par-
lamentről, az ország legnagyobb 
és legsűrűbb csomózású szőnye-
gét, a koronázási jelvényeket, 16 
magyar uralkodó szobrait, a tör-
vényhozóterem mását.

A hazafelé út sokkal rövidebb-
nek tűnt, mint odafelé. A busz 
örömteli kacagásoktól zengett. 
Nem volt hiába való a versenyre 
való készülés, hiszen nem csak 
okosabbak, hanem egy élmény-
nyel is gazdagabbak lettünk. Kö-
szönet érte a szervezőknek!

Szoboszlai Boglárka 7.a

Minden évben február közepén 
kerül sor óvodánk jótékonysági 
báljának megrendezésére az Arany 
Oroszlánban. Mint mindig, most is 
rendkívül nagy volt az érdeklődés 
rendezvényünk iránt.

A 142 fős vendégsereg között 
köszönthettük Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszonyt; Sós 
Barna, Kovács Gergely alpolgár-
mestereket; képviselőinket: Bíró 
Sándornét, Józsa Emmát, Magyar 
Jánost és községünk jegyzőjét: dr. 
Hajdu Miklóst is.

A pohárköszöntőt kedvcsiná-
ló műsor követte. A nyitótáncot 
óvodánk dolgozói táncolták. Na-
gyon nagy sikert arattak az ovis 
mazsorettek (tánctanár: Tóthné 
Szabó Gabriella), a Kenguru Tánc-
Sportegyesület akrobatikus rock 
and roll táncosai: az ebesi óvodá-
sok és iskolások csoportjai (tánc-
tanár: Szűcsné Holecska Anita). 
Majd a hajdúszoboszlói Ambrózia 
hastánc csoport mutatta be táncát. 
A műsort a Hajdú Néptánc Együt-
tes fergeteges produkciója zárta.

Ezután került sor az igen ízletes 

és bőséges vacsora elfogyasztásá-
ra. Vendégeink három féle kínálat-
ból választhattak: cigánypecsenye, 

szárnyas tál és szarvas pörkölt, 
mely utóbbi étel legfontosabb alap-
anyagát Szőllősi Csaba kedves szü-
lő ajánlott fel.

A rengeteg desszertet ügyes kezű 
anyukák, nagymamák készítették. 
Köszönjük nekik a sok fi nomságot.

A jó hangulathoz elengedhetet-
len a jó zene, melyet Sándor Zsolt 
kedves szülő ajánlott fel és szolgál-
tatott egészen hajnalig.

Rendezvényünket tombola-
sorsolás színesítette. Köszönetet 
mondunk a tombolatárgyak/szol-
gáltatások felajánlásáért a Kerekes 
Kft-nek, a Meal-Trade Kft-nek, 
Baromfi udvar 2002 Kft-nek, Sajt-
Kalmár Kft-nek, Monosker Kft-
nek, Hajdúsági Sütődék Kft-nek, 
Kabai Hajnalka vállalkozónak, 
az AKSD-nek, Hungarospának, 
CURVER-nek, Szoboszló COOP-
nak, Debreceni Jégcsarnoknak, 

Generali Biztosítónak (Németiné 
Németi Juliannának), a Zsálya 
Gyógyszertárnak (Mihályi Miklós-
nénak).

Itt szeretnénk köszönetet mon-
dani a szülőknek is támogatá-
sukért, tombola felajánlásukért. 
Közöttük különösen a sok értékes 
nyereménytárgyért/szolgáltatásért: 
Pető László Európa- és Világbaj-
nok, Olimpikon sportlövőnek; Sán-
dorné Kerekes Szilvinek,  Molnár 
Lászlónak és Tóthné Galla Évának.

Külön köszönjük a tombola sor-
solás fődíjának felajánlását Matusz 
Imre tanár úrnak, az Öregbence há-
zak tulajdonosának: Egy pihentető 
hétvége/hétköznapok egy család 
számára a Zempléni hegyekben, 
Füzérkomlóson az Öregbence ven-
dégházban.

Azok a szülők, kik a jótékony-
sági bálunkon nem tudtak részt 
venni, lehetőségük nyílt támogatói 

jegy vásárlására.
A bevételünket óvodánk játéka-

inak korszerűsítésére, óvodásaink 
közös programjainak támogatásá-
ra, illetve a sószoba kialakítására 
fordítjuk.

Éjfélkor került sor a bál nettó be-
vételének bejelentésére, melynek 
összege: 458.770 forint. Ekkor ke-
rült sor a vándorváza átadására is. 
Molnár László és párja Árva Jolán 
adta át a Morvai családnak az évek 
hosszú során tanúsított önzetlen tá-
mogatásukért.

Majd az éjféli műsor kezdődött, 
ahol az óvoda dolgozói mutatták 
be humoros táncukat a Nagy ho-
ho- horgász zenéjére, ezt követően 
Nagy Lajos kedves szülő által szer-
vezett karaoke party-n énekelhet-
tek a vállalkozó kedvű vendégek.

Végezetül megköszönöm Karap 
Istvánnak és az Arany Oroszlán 
dolgozóinak segítőkész, odafi gyelő 
munkájukat.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Jutalomkirándulás Budapestre

Itt a farsang – Óvodabál 2011
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Az allergiás betegségek ke-
zelésében egyre nagyobb igény 
mutatkozik a természetes gyógy-
módok, kiegészítő lehetőségek 
iránt. Ide tartozik a megnöveke-
dett igény a sóbarlangok tiszta 
levegőjére, mely a felső légúti 
megbetegedéseknél szintén hasz-
nos terápia.

A sóbarlang harmonizáló ere-
jét kihasználva csökkenthetjük a 
szükséges gyógyszerek mennyi-
ségét, valamint a rövid és hosszú 
távú gyógyszer mellékhatásokat. 
Gyermekeknél az előny még ki-
fejezettebb, az ő „tiszta” szerve-
zetük kedvezőbben reagál a ter-
mészetes gyógymódokra, mint a 
felnőtt ember szervezete. Elsősor-
ban légzőszervi megbetegedések, 
asztma, allergia, ekcéma, baktéri-
umfertőzések stb. esetén ajánlják 
a „Sószigetben” való kezelést. 

Felismerve a só gyógyító ha-
tását, az egyre növekvő asztmás, 
allergiás gyerekek számát számos 
óvoda és iskola alakított már ki 
prevenciós céllal sószobát. Az 
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 
sószobát alakít ki a Benedek Elek 

Óvodával együttműködve, me-
lyet kedvezményes díj ellenében 
majd a lakosság is igénybe vehet. 

A helység felújítása elkezdődött. 
Ezúton is köszönjük a helyi vállal-
kozóink – Kunkli Ferenc, Magyar 
János, Salánki Zsolt, Pócsi Zoltán, 
Kocsis Csaba támogatását. 

A szoba berendezéséhez (só-
tég la, sódió, sóoldat, székek, asz-
talok) további anyagi forrásra van 
szükség. 

Ehhez kérjük és várjuk a tá-
mogatásokat, az SZJA 1% fel-
ajánlásokat! 

Az alapítvány számlaszáma: 
Balmazújváros és Vidéke Tksz 

Ebesi kirendeltség 
59900036-11025045

Adószáma, mely az 1% eseté-
ben szükséges: 18552698-1-09

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Rózsahegyiné Juhász Éva 
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 

Kuratórium elnöke
Czeglédiné Herczeg Ildikó

Benedek Elek Óvoda
óvodavezető

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja

Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális 

Közhasznú Nonprofi t Kft. 

• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla. 

E-mail: borkucsilla@gmail.com • 

Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 4211 

Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. 

Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • 

Tipográfi a: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu 

• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. 

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Haja István iparos családból 
származott. Tanulmányait a Ma-
gyar Királyi Fazekas Gimnázium-
ban kezdte, de a háború félbesza-
kította tanulmányait. A harcok alatt 
a Debrecen környéki tanyákon 
bujkált, majd iparos tanulónak 
állt s kitanulta a férfi szabó szak-
mát. Szombathelyen szakérettségi 
vizsgát szerzett, majd beiratkozott 
az Állami Pedagógiai Főiskolára 
Egerbe, melynek befejezése után 
előbb Fegyverneken, majd Téglá-
son tanított. Ebesen 1955-től 1990-
ig, nyugdíjba vonulásáig tanított 
matematikát és kémiát, 6 évig igaz-
gató is volt. Közösségépítő, kultú-
ranépszerűsítő munkája rendkívüli 
jelentőségű a település életében.

A mindennapi tanítás mellett 
eljárt a tősgyökeres ebesiekhez, s 
a tanyák felszámolásával párhuza-
mosan gyűjtötte az adatokat, doku-
mentumokat, fotókat az utókor szá-

mára. Nyugdíjas korában kezdte el 
írni mindezen anyag felhasználásá-
val az Ebesi Krónika című köny-
vet, melyet a Magyar Tudományos 
Akadémia Debreceni Akadémiai 
Bizottsága 1999-ben DAB-díjjal 
jutalmazott. Emellett több elis-
merést kapott: a Kiváló Munkáért 
kitüntetést 1988-ban, a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet 1989-ben, 
s a Pro Villa Ebes Községért ezüst 
fokozatát 2004-ben.

Haja István hagyatékát, Ebes 
történeti gyűjteményét a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum őrzi, munkás-
sága előtt tisztelegve róla nevezte 
el egyik kiállítótermét. A múzeum 
feladatának tartja úttörő munká-
jának folytatását, és a megkezdett 
tematika szerint tovább gyűjti a 
dokumentumokat Ebes helytörté-
netéhez.

János Judit, régész-történész
Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. nyertes 
Támop 3.2.3/09-2 közművelődési pályázata keretében 
tavaly december elsején a községi könyvtárban indított 
alapfokú számítástechnikai tanfolyamon 3 csoportban 20 
fő vett részt, akik idén februárban eredményes záróvizs-
gát tettek. A kezdő tanfolyamok befejeztével haladó tan-
folyammal folytatódik a számítástechnikai képzés szintén 
hétfőként a községi könyvtárban. Bővebb felvilágosítás a 
06-20/251-6987 és az 52/366-136 telefonszámon kérhető.

Kissné Vass Rozália

Haja István (1929–2000)

Helytörténeti arcképcsarnok Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért!

– Sószoba kialakítása az ebesi óvodában –

Március 15. kedd du. 4 órakor

Ünnepi tavaszköszöntő 

falutúra
Sétálva, kocogva, kerékpárral, görkorival, gördeszkával 

és bármilyen sporteszközzel

Indulás:  Március 15. kedd
Arany J. Ált. Isk. előtt: 16.00 órakor

Résztvevők:  korhatár nélkül 
Útvonal:  Iskola – Kossuth u. – Platán sor – Hunyadi u. 

– Fő u. – Alkotmány u. – Tóth Árpád u – Ady 
Endre u. – Iskola

Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet.
Szervezők:  Sós Barnabás (Tel: 366-972)

Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
 Ebesi Polgárőr Egyesület

Várunk mindenkit, aki jó társaságra,

mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!

 IV. BABARUHABÖRZE 
EBESEN

2011. március 12-én, szombaton 
8–1 3 óra között a művelődési házban új és 
használt gyermekruhák, használati eszközök, 
babakocsik, autósülések,
játékok, pelenkák… stb. vására kerül 

megrendezésre. Árusítani szándékozó szülők számára árusító 
asztalok bérelhetőek 500 Ft-ért. Csak előzetes jelentkezéseket 
tudunk fi gyelembe venni. 

Jelentkezési határidő: 2011. március 07. 
Asztalbérlés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál a 
06/20-251-6987 vagy a 52/366-136 telefonszámokon kérhető. 
Szeretettel várjuk mind az árusítani, mind a vásárolni szándéko-
zó kedves látogatóinkat! 

A belépés díjtalan!
A rendezvényre látogatók a gyermekmegőrzőt ingyenesen 

vehetik igénybe.
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. március hónap

1. Kedd dr. Csontos Gyula 
2. Szerda dr. Csontos Gyula 
3. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
4. Péntek dr. Socol Ilona 
5. Szombat dr. Szerze Róbert 
6. Vasárnap dr. Békési Zoltán
7. Hétfő dr. Szerze Róbert
8. Kedd dr. Csontos Gyula
9. Szerda dr. Csontos Gyula 
10. Csütörtök dr. Socol Ilona 
11. Péntek dr. Socol Ilona 
12. Szombat dr. Csontos Gyula 
13. Vasárnap dr. Békési Zoltán
14. Hétfő dr. Békési Zoltán
15. Kedd dr. Békési Zoltán
16. Szerda dr. Békési Zoltán
17. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
18. Péntek dr. Szerze Péter Ifj.
19. Szombat dr. Szerze Péter Ifj. 

20. Vasárnap dr. Szerze Róbert 
21. Hétfő dr. Szerze Róbert
22. Kedd dr. Socol Ilona
23. Szerda dr. Socol Ilona
24. Csütörtök dr. Socol Ilona 
25. Péntek dr. Socol Ilona 
26. Szombat dr. Szerze Péter Ifj.
27. Vasárnap dr. Socol Ilona 
28. Hétfő dr. Csontos Gyula
29. Kedd dr. Csontos Gyula
30. Szerda dr. Szerze Péter Ifj.
31. Csütörtök dr. Szerze Péter Ifj.
25. Péntek Dr Csontos Gyula 
26. Szombat Dr Szerze Péter Ifj.
27. Vasárnap Dr Szerze Róbert
28. Hétfő Dr Szerze Róbert 

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató  főorvos

A R A N Y - O R O S Z L Á N 
D I V AT - A J Á N D É K

Tavaszi női, férfi  felsők, farmerek 
folyamatosan érkeznek.

Márciusi akciónk:
–20% 2011. márc. 01 – márc. 31-ig

minden női, férfi, gyermek fehérneműre!

Mindenkit szeretettel vár a Félpénzes gárdája
Jutka és Zsuzsika

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni  S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László  
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

Az Ebesi KKSE 2011. 02. 17-
én közgyűlést tartott a művelő-
dési házban. A közgyűlésnek két 
fő napirendi témája volt. Az első 
részben  a 2010. évi elnöki beszá-
molójában Magyar János elnök 
összegezte az elvégzett munkát, 
majd Kovács Gergely gazdaság 
vezető számolt be a sport egye-
sület pénzügyi helyzetéről. A 
közgyűlés mindkét beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. Második 
napirendi pontként tisztújítás-
ra került sor. Ennek keretében 
a közgyűlés elfogadta Magyar 
János lemondását és Kis Sándor 

elnökké választását. Az újonnan 
megválasztott elnök elmondta, 
hogy Szatmári Csabával az új 
elnökség megállapodott és Ebe-
sen folytatja pályafutását. Új, he-
lyi tehetséggondozó programot 
indítanak óvodásoknak és iskolá-
soknak a mini foci akadémia ke-
retein belül.

Lapunk következő számában 
az újonnan megválasztott elnök-
kel interjút olvashatnak a csapat 
helyzetéről, jövőbeni elképzelé-
seiről, valamint a mini akadémia 
indulásáról.

K.V.R.

Megújulás az Ebesi Községi 
Közhasznú Sportegyesületnél

FELHÍVÁS
2011. március 17-én, csütörtökön VÉRADÁS lesz a 

Művelődési házban 8 órától 13 óráig.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Megváltozott munkaképességű munkavállalót keresünk portaszolgá-
latra és könnyű fi zikai munkára napi 6 órában. A munkavégzés helye: 
Ebesi Művelődési Ház. Bővebb felvilágosítás a 20/251-69-87-es tele-
fonszámon kapható.
Gőzkazánok kezeléséhez szakmai képesítéssel rendelkező munkavál-
lalót keres a Magyar Sajt Kft. Angol nyelvtudás előny. Önéletrajzot ké-
rünk az Ebesi Polgármesteri Hivatalba.
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